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“Pomlad prihaja” v 
Notranjskem regijskem parku 
// Meta Vončina Gnezda

Notranjski regijski park pripravlja v okviru projekta 
LIFE06/NAT/SLO/00069 »Presihajoče Cerkniško jeze-
ro« za šole na območju parka in njegove okolice raz-
lične aktivnosti, kot na primer naravoslovne dneve, 
predavanja, delavnice ipd. Med take aktivnosti spada 
tudi priprava plakatov za opazovanje in beleženje pri-
hoda ptic selivk za učence nižjih razredov osnovnih 
šol. Naš glavni namen je bil s pomočjo plakatov učen-
ce (in njihove starše) spodbujati k opazovanju narave 
in dogajanja v njej, poleg tega pa z našimi opazovanji 
tudi prispevati k rezultatom pri raziskavi Pomlad pri-
haja!, ki jo vsako leto pripravlja DOPPS. 

V Sloveniji je tudi letos pri zbiranju podatkov sodelo-
val Notranjski regijski park s svojo mrežo šol. Učenci 
nižjih razredov osnovnih šol so letošnjo pomlad pri-
dno zbirali podatke o prvih opazovanjih štirih znanilk 
pomladi ter skupno prispevali kar 611 od 849 opazo-
vanj, ki smo jih zbrali letos. Šole, ki so sodelovale poleg 
njih, so še OŠ Žalec, OŠ Slovenj Gradec, OŠ Sladki vrh, 
OŠ Sečovlje, OŠ Jarenina in OŠ XIV. divizije Senovo. 

Vsem, ki ste prispevali podatke o svojih prvih opazo-
vanjih izbranih štirih vrst ptic, se najlepše zahvalju-
jem in upam, da se boste tudi v prihodnjem letu ozi-
rali v nebo, ali so znanilke pomladi že priletele v našo 
deželo, ter podatek o tem zabeležili na spletni strani 
www.springalive.net. K sodelovanju ste seveda va-
bljeni tudi vsi drugi ljubitelji ptic in narave! 

Lansko leto je bil odziv učencev na plakate izredno 
velik, zato smo jih pripravili tudi letos. Plakate so 
učitelji obesili v razredih ter nanje beležili opazova-
nja ptic. Da bi bilo opazovanje še lažje, smo za učence 
pripravili tudi lističe za pomoč pri opazovanju. Na 
lističih so bile zbrane fotografije vseh štirih iskanih 
vrst, zraven pa prostor za beleženje kraja in datuma 
prvega opazovanja. 

Glede na povratne informacije učiteljev, ki so sodelo-
vali pri beleženju, so bili lističi in plakati tudi letos 
dobra motivacija in pomoč za opazovanje. Z njihovo 
pomočjo smo zbrali kar precejšnje število opazovanj. 
Število opazovanj je bilo letos sicer nekoliko manjše 
kot lansko leto, saj se nekaj učiteljev tokrat ni odločilo 
za sodelovanje, ker so opazovali že prejšnje leto. Kljub 
temu smo v parku zbrali skupno kar 611 opazovanj o 
prihodu ptic selivk. Učenci so zabeležili 154 opažanj 
belih štorkelj, 183 opažanj kmečkih lastovk, 93 opa-
žanj hudournikov in 181 opažanj kukavic. Prva štor-
klja je bila opažena že 1. marca na Cerkniškem jezeru, 
prva kmečka lastovka 2. marca na Loškem v Cerknici, 
prvi hudournik 10. marca v Cerknici, prvo kukavico 
pa so slišali 6. marca v Otavah. 

Pri opazovanju in beleženju prihoda selivk v naše kra-
je so sodelovali učenci nižjih razredov OŠ Notranjski 
odred Cerknica in podružnic Grahovo ter Begunje, OŠ 
Jožeta Krajca Rakek, OŠ heroja Janeza Hribarja Stari 
trg pri Ložu in podružnic Iga vas ter Babno polje in OŠ 
Toneta Šraja Aljoše Nova vas. 

1: Notranjski 
regijski park je letos 
ponovno pripravil 
plakate za beleženje 
opazovanja ptic, 
kajti prejšnje leto je 
bil odziv na akcijo 
zelo velik. 
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